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Kirkevej 9, 1. sal

7760 Hurup

Tlf. 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568
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J.nr.
Ref. eloes

Den 9. maj 2014

Ekstraordinært bestyrelsesmøde      
Tid: 6. maj kl. 17.00 - 21.30   
Mødested: P-pladsen ved Restaurant Landingspladsen, Vorupør  
Mødet herefter holdes på: Hotel Klitheden, Nordsøvej 10, Vorupør  
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Bodil Gyldenkerne, Ditte Svendsen, 
Grethe Mejlgaard, Ingrid Agerholm, Jan Skjoldborg Kristensen, Jens 
Brolev, Jens Roesgaard, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Lone Mark, Ole Riis, 
Tage Espersen.  
 
Afbud: Niels Jørgen Pedersen 
 
Sekretariatet: Esben Broe, Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Referat: 
1. Nationalparkcenter Thy 

a) Besigtigelse 
 
 
 

b) Kaj Ove Madsen 
præsenterer et projekt på 
landingspladsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad a) Mulige placeringer på 
landingspladsen, for- & bagfyr 
samt Hawblink blev besigtiget. 
 
Ad b) Det tilsendte skitseprojekt 
blev præsenteret af arkitekten. 
Grunden er ikke til salg og kan ikke 
lejes. Prisen for et skræddersyet 
byggeri afhænger af, hvad 
Nationalpark Thy vil have. 
Forrentning ventes at være 6,5-7 
% i Vorupør med en tidshorisont 
på 15-20 år, hvorefter lejemålet 
kan overdrages til NP Thy som nyt 
(efter OPP princip). En 
”ejerlejlighed” vil måske kunne 
købes, hvis den kan stykkes ud fra 
grunden. For entreprenøren er det 
et investeringsprojekt. Et byggeri 
vurderes at koste ca. 15-35.000 
kr/m2. Bygherren er interesseret i 
dialog mhp. tilpasning. Det er ikke 
et krav, at der skal være andre f i 
bygningerne. Der må bygges ca. 
2400 m2 på grunden.  
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c) Orientering fra 
kommunalbestyrelsens 
møde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Gennemgang af de 
forskellige placeringer 
 
 
 
 

e) Drøftelse af scenarier for 
indhold og drift 
 

f) Indsnævring af placering og 
scenarier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Processen frem til 18. juni 
 
Bilag 1b til punkt 1b 
Bilag 1d til punkterne d, e 
og f 
 

EO fandt, at Thisted Kommune er 
en væsentlig part i sagen og 
orienterede om, at der er afsat 
midler på kommunens budget til at 
renovere Hanstholm Fyr, som fx 
kunne bringes i spil hvis andet ikke 
viser sig muligt (planmæssigt eller 
økonomisk). Kommunalbestyrelsen 
gav ikke et mandat til EO. Så hvis 
Hanstholm Fyr skal i spil, skal 
forslaget komme fra Nationalpark 
Thys bestyrelse.  
 
Ad d) EB gennemgik kort 
placeringerne. EO nævnte, at hvis 
kommunen skal donere en grund 
skal det behandles ad den gængse, 
politiske vej.  
 
Ad e) EB viste bl.a. eksempler på 
entré for andre lignende steder.  
 
Ad f) JR orienterede om rådets råd 
til bestyrelsen, herunder at en 
placering ved for- og bagfyr kunne 
være brugbar, selvom mange 
stadig fandt p-pladsen ved 
Hawblink den bedste. Rådet er 
bekymret for økonomien i et 
projekt på landingspladsen. Rådet 
fandt desuden, at det er mest 
oplagt at nationalparken selv – 
eller en selvejende institution – 
ejer nationalparkcentret. Rådet 
anbefaler at arbejde videre med 
scenarierne 4 og 5, herunder var 
de fleste enige i, at der kan tages 
en beskeden entré.   
 
Bestyrelsen drøftede emnet og 
fandt, at scenarium 5 er det mest 
interessante. Bestyrelsen fandt det 
vigtigt inden næste møde at få 
afklaret, hvilke mulige partnere der 
er, herunder vilkår herfor og 
økonomi.  
 
Ad g) EF nævnte, at der stiles efter 
en endelig beslutning om indhold 
og placering på næste bestyrelses-
møde vel vidende at myndigheds-
behandlingen ligger på den anden 
side af beslutningen. 
   

2. Eventuelt 
 

EF nævnte, at mere end 1000 
mennesker har skrevet under på 
en placering ved rådhuset. Han 
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foreslog, at der svares, at der 
arbejdes med en placering ved 
Vorupør. EO anbefalede, at man 
belægger sine ord varsomt.  
 
EØA: Invitation til at deltage i 
åbningen af udstilling i ”Vestre 
Fiskeeksport, Klitmøller” d. 17. maj 
kl. 10-12. 
 
JN: Invitation til bogudgivelse om 
naturmad d. 18. maj kl. 14 på 
skovlegepladsen ved Vilsbøl.  
 

 


